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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل كلمته املتلفزة

 )فريال حماد(د.فؤاد العمر وعلي العليمي يكرمان إحدى املشاركات

)سعود سالم(د.ناجي املطيري يلقي كلمته جولة داخل املعرض

رئيس الوزراء: الكويت أنجزت األهداف اإلنمائية وقامت بخطوات مهمة 
في إعادة تأهيل منشآتها النفطية والصناعية لخفض االنبعاثات

سموه أكد في كلمة مسجلة أن استضافة مؤتمر »تحسين استخدام الطاقة في المباني« في »األبحاث« دليل ثقة المجتمع الدولي

المطيري: الكويت ملتزمة بالمساعدة في تطوير المصادر البديلة للطاقة وتولي االهتمام بالبيئة وتحسين كفاءة الطاقة 

 دارين العلي 
حرم افتتاح دور االنعقاد احلالي 
ملجل����س األمة مؤمتر »حتس����ن 
استخدام الطاقة في املباني« الذي 
تستضيفه الكويت كأول بلد شرق 
أوسطي بتنظيم من معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، من حضور سمو 
رئي����س مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد كراع للمؤمتر الذي 
أب����ى إال ان يك����ون حاض����را بهذا 
احل����دث العلمي امله����م من خالل 
كلمة مصورة بثت خالل افتتاحه 
أمس ف����ي املعهد بحض����ور عدد 
كبير من اخلبراء واملهتمن بشأن 
بدائل الطاق����ة واملباني اخلضراء 
والتنمية املس����تدامة في مختلف 

دول العالم.
وأكد سمو رئيس الوزراء في 
كلمته املصورة ان الكويت وعلى 
الرغم من أنها من الدول النامية إال أن 
كل املؤشرات التنموية ذات الصلة 
تظهر أنها قطعت شوطا طويال في 
إجناز ما هو مطلوب منها في كل 
هدف من األهداف اإلمنائية، كما أنها 
في مقدمة الدول التي تؤيد وتساهم 
وتدعو إلى خفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة، حيث قامت بخطوات مهمة 

اإلنساني لتقوم نهضتنا على أسس 
علمية سليمة وفي أجواء من احلرية 
الواس����عة الت����ي يتطلبها البحث 

واالكتشاف واإلبداع والتنمية.
وقال سموه إن إقامة هذا املؤمتر 
تفيد نش����اط التنمية املس����تدامة 
الشاملة ملجتمعنا اإلنساني، مؤكدا 
ان الكويت تؤمن مبصير اإلنسانية 
الواحد، يستوي في ذلك الشمال 
في تقدمه، واجلنوب في مجاالت 
من����وه، كما تدرك أن احلفاظ على 
كوكب األرض مسؤولية مشتركة، 
وأن مسؤوليات املستقبل هي أشد 
من مسؤوليات املاضي واحلاضر، 
وعلى قدر عظمة التحديات وسعة 

اآلمال تأتي ضخامة األعمال.
ب����دوره أكد مدير ع����ام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري على أهمية أبحاث الطاقة 
التي يقوم بها املعهد في مختلف 
مجاالتها، مش����يرا الى ان تطبيق 
نتائج أبحاث املعهد ودراس����اته 
اخلاص����ة بالطاقة خ����الل العقود 
الثالث����ة املاضية أدى إلى حتقيق 
عوائ����د اقتصادية تقدر مبليارات 
الدوالرات، معلنا عن برامج حالية 
للمعهد سوف حتقق نقلة نوعية 

البناءتعمل على  وطنية لكودات 
تبنياس����تراتيجية عم����ل لتهيئة 
املبانيووضع كودات املبانياخلض
راءواملبانيالذكيةواملبانيمنخفض

ة التكاليف.
ومن جانبه لفت رئيس اللجنة 
التنظيمي����ة للمؤمت����ر د.ضاري 
العجمي الى ان املس����تفيد األكبر 
ملخرجات ه����ذا املؤمتر هو متخذ 
القرار الذي يتطلع إلى مس����اندة 
العلماء والباحث����ن واملختصن 
من خ����الل إجنازاتهم العلمية في 
التنمية املستدامة  حتقيق برامج 

للكويت. 
وأوض����ح ان مفه����وم املباني 
اخلض����راء يعتبر م����ن أحد أهم 
التي تش����د  البيئية  املوضوعات 
االنتباه بل وتستحوذ على تفكير 
الكثير م����ن العلم����اء والباحثن 
واملختص����ن حيث ان املباني هي 
املس����ؤولة عن 40% من املخلفات 
الصلبة وتستنفد ما يعادل %40 
من الطاقة وينبعث منها 40% من 
الكربون. لذا فإن هناك حاجة ماسة 
لشحذ الهمم من أجل حتقيق مفهوم 
املباني اخلضراء وليس فقط عن 
طريق التكنولوجيا النظيفة مثل 

على نحو طوعي وحسب اإلمكانات 
املتاحة في إعادة تأهيل منشآتها 
النفطية والصناعية من أجل خفض 
االنبعاثات، وهي تتوجه نحو تنويع 
مصادر الطاق����ة وتوطن تقنيات 
الطاقات البديلة واملتجددة، الفتا 
الى تكليف معهد الكويت لألبحاث 
العلمية بالبحث عن أفضل السبل 
الطاقة  والوسائل للحصول على 
النظيفة، وذلك بالتعاون مع اجلهات 

البحثية املتطورة في العالم.
واعتب����ر ان اختي����ار الب����الد 
الستضافة أعمال الدورة العاشرة 
ملؤمتر حتسن اس����تخدام الطاقة 
في املباني، كأول بلد في الش����رق 
األوسط وقارة افريقيا، ما هو اال 
دليل على ثقة املجتمع الدولي في 
العلمي والتطوير  البحث  نشاط 
في بلدنا واهتمامه مبد جس����ور 
التعاون مع مؤسس����اته ويحمل 
إشارة واضحة إلى أننا منضي على 
الطريق الصحيح في تهيئة املناخ 

احملفز للبحث العلمي واالبتكار.
ولفت س����موه الى ان دستور 
أركانه  الكويت وف����ي ركن م����ن 
األساس����ية اهتم بتوفير مقومات 
االس����تفادة من مستحدثات الفكر 

لالقتص����اد العاملي، فإنها متارس 
هذا الدوربقدر متزايد مناالهتمام 
الطاقة  بالبيئةوبتحس����ن كفاءة 
النظيفة  التكنولوجيا  واستخدام 
للطاقة األحفوري����ة، وهيملتزمة 
باملساعدة فيتطوير املصادر البديلة 
للطاقةإذ قامت بالعديد من املبادرات 
فيهذا االجتاه، منها:تقدمي150مليون 
البحوث  دوالرلدعم برنامجيمول 
العلميةاملتصل����ة بالطاقةوالبيئة 
والتغي����ر املناخ����ي، والتب����رع 
مببلغ10مالين دوالرللمس����اهمة 
للوق����ود  مص����رف  فيإنش����اء 
النوويبإش����راف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، كمايقدم الصندوق 
االقتصادي����ة  الكويتيللتنمي����ة 
العربيةمس����اعدات مهم����ة للدول 
الناميةلتمكينها من الوفاء مبتطلبات 
التنمية فيعدد من املجاالت، على 

رأسها مجال الطاقة.
البالد  ال����ى اهتم����ام  ولف����ت 
امللحوظ بالتحول نحو التخطيط 
العمرانياملس����تدام للمدن، ودعم 
القيادة السياس����ية برامج املعهد 
الطاق����ة املتجددةلتكون  فيمجال 
رديفا ومكمال للطاقة األحفورية، كما 
شكل مجلس الوزراء مؤخراجلنة 

بنسب عالية فيالبالد،  والتوسع 
فياس����تخداماتهاحتى نصبح من 
املتقدمة فياس����تخدامات  البلدان 

الطاقة املتجددة.
وقال انه في حن تؤدي الكويت 
دورا نشيطا فيمد األسواق العاملية 
بالنفط اخلاملتوفير الطاقة احملركة 

في مجال الطاقة منها برامج الطاقة 
الشمسية والرياح.

واش����ار املطيري ال����ى توجه 
املعهد أيضا نحو تأس����يس مركز 
متخصص ألبحاث الطاقة، والبدء 
فيتجارب توطن تكنولوجيا طاقة 
الرياحوالطاقة الشمسية املتوافرة 

طاقة الرياح والطاقة الشمس����ية 
ولكن عن طريق بعض التطورات 
احلديثة في مجال النانو تكنولوجي 

والبايوتكنولوجي.
وأشار الى مشاركة نخبة كبيرة 
من العلماء والباحثن واملختصن 
خالل املؤمتر ع����ن طريق تقدمي 
أوراق علمي����ة ونتائ����ج أبحاث 
تطبيقية في مجاالت عديدة منها 
م����واد البناء الداعمة الس����تدامة 
املباني والتشغيل الذكي للمباني 
وتطبيقات الطاق����ة املتجددة في 
املبان����ي واملعايي����ر واملواصفات 
للمباني الس����كنية لتتماشى مع 
التنمية املس����تدامة باإلضافة إلى 
االعتبارات اخلاصة بنوعية البيئة 

الداخلية للمباني. 
بدوره أكد رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر والباحث العلمي بدائرة 
البن����اء والطاقة د.أحمد  تقنيات 
املال، مشاركة أكثر من 100 باحث 
الكويت  ومتخصص من خ����ارج 
ميثلون 26 دولة حول العالم، إضافة 
إلى مشاركة أكثر من 150 متخصصا 
ومهتما من داخل الكويت في أنشطة 
»املؤمتر الدولي العاشر لتحسن 

استخدام الطاقة في املباني«.

الهيئة كرمت القاصر واألرملة والموظف المثاليين برعاية الحماد

العمر: »شؤون القّصر« تركز على مبدأ الشراكة 
للحفاط على أموال القاصرين

رندى مرعي 
أقامت الهيئة العامة لش����ؤون 
القصر حفلها السنوي الرابع لتكرمي 
القاصر املثال����ي واألرملة املثالية 
واملوظ����ف املثال����ي برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
القانوني����ة وزير الع����دل ووزير 
األوقاف املستش����ار راشد احلماد 
وذلك مس����اء أمس األول في قاعة 
الشيخة سلوى الصباح بحضور 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدراء 

اإلدارات.
ف����ي البداية ألقى نائب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة د.فؤاد العمر 
ممثال راعي احلفل الوزير راش����د 
احلماد كلمة قال فيها ان الكويت 
لطاملا حرصت على تطبيق الدين 
اإلس����المي من خالل رعاية أموال 
األيتام وذلك بإنشاء إدارة شؤون 
القص����ر ثم حلت الهيئ����ة العامة 
لشؤون القصر مكانها في النهوض 
بهذا الدور وحسن الوصاية على 
الكويتي����ن وكذلك  القصر م����ن 
اإلشراف على األوصياء اآلخرين 
إذا عهدت احملكمة إليها ذلك وإدارة 
أموال األثالث التي يوصى بها أو 
يعن عليها. وتابع أنه في سبيل 
مباش����رتها له����ذه االختصاصات 
العديد من اخلدمات  الهيئة  تقدم 
واملزايا للمشمولن برعايتها منها 
اس����تثمار أموالهم وفق����ا ملبادئ 
الشريعة اإلس����المية واإلشراف 
على العقارات اململوكة لهم وإدارة 
محفظة االستثمار اجلماعي وتسلم 
أرباح الشركات وتوزيعها وبيع 
وشراء األسهم وفقا ملصلحة القصر 
وتبعا لرغباتهم وصرف املساعدات 
القاصرين  الدخل م����ن  حملدودي 

وغيرها من اخلدمات الالزمة.
وق����ال العمر انه لتحقيق هذه 
األهداف السامية فإن الهيئة تركز 
على مبدأ الشراكة املجتمعية في 
تشجيع ذوي القاصرين وأسرهم 
على املساهمة معها في حسن رعاية 

القاصرين وحفظ أموالهم.
التكرمي هو  وأضاف أن ه����ذا 

وحققت أرباحا س����نوية أضيفت 
حلساباتهم وهي من اعلى النسب 
التي توزع على أرصدة احلسابات 
املتحركة التي وصلت إلى نسبة 

تفوق %10.
أما الذين ال ميلكون املال، تابع 
العليمي، فقد أقالت الهيئة عثرتهم 
وسعت إلى إعانتهم بشتى السبل 
وحرصت على مد يد العون لهم 
فقد تنوع����ت وتزايدت قيمة هذه 
املساعدات املقدمة للمستحقن منهم 
بصورة واضحة خالل السنوات 
األخيرة وتنامت هذه املبالغ عاما 
بعد عام وفق أسس وضوابط تكفل 

لهم العيش الكرمي.
وأشار إلى ما شهدته الهيئة في 
السنوات األخيرة من عمل دؤوب 
طموح أثمر إجنازات كبيرة فازت 
من خاللها بجوائز عديدة حققتها 
بسواعد كويتية حيث تنامت أعداد 
العاملن من الكوادر الوطنية فيها 
إلى ما يزيد عن 92% من مجموع 

العاملن فيها.
من جهته قال مدير إدارة الرعاية 
االجتماعية والتربوية في الهيئة 
سعد السعد ان عدد املكرمن بلغ 
59 مكرما 10 قصر و10 أرامل و39 

تقدير من الهيئة للمحتفى بهم من 
القصر واألرامل واملوظفن املثالين 
كما هو ثناء على عطائهم في أداء 
دورهم في نفع القاصرين وحفظ 

حقوقهم.
ثم كانت كلمة مدير عام الهيئة 
علي العليمي وحت����دث فيها عن 
فكرة إنش����اء الهيئ����ة التي كانت 
ع����ام 1938 مث����اال واقعيا حلرص 
الدولة على التكافل االجتماعي في 
املجتمع الكويتي ومنوذجا للمظلة 
الواقعية له����ذه الفئة ممن فقدت 
األب واملعيل. وأش����ار إلى حرص 
الهيئة منذ نشأتها على احتضان 
جميع أبنائها من مختلف طبقاتهم 
فحرصت على رعاية القصر األغنياء 
منهم الذي����ن ميلكون املال وكذلك 
القصر الذين ال ميلكون املال حتى 
بلوغهم سن الرشد. وتابع أن الهيئة 
حرصت على استثمار أموال القصر 
األغنياء وتنمية ممتلكاتهم تعظيما 
ملواردهم وتعزيزا ملكتسباتهم من 
خالل سياسات استثمارية واضحة 
في مجاالت عديدة قليلة املخاطر 
ومتوافق����ة مع أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية دون أن تتأثر حتى في 
أحلك الظروف التي مرت على البالد 

موظفا مثالي����ا وقد مت اختيارهم 
وفق ش����روط ومعايير وضعتها 

اللجان املختصة.
فيما يتعلق بالقصر يجب أن 
يكونوا من املتميزين واملتفوقن 
دراسيا وأن يكونوا على تواصل 

مستمر مع الهيئة.
أما األرامل فيج���ب أن يكون 
املتفوق���ن وأن  أبناؤه���ن م���ن 
يكون���وا على تواصل مس���تمر 
مع جلن���ة الرعاي���ة االجتماعية 
وحريص���ات عل���ى متابعة حال 
أبنائه���ن في املدرس���ة، وقال ان 
الباحثة االجتماعية تلعب دورا 
كبيرا في حتديد القاصر واألرملة 
املثالي���ن وذلك ألنها أقرب إليهم 
من خالل الزيارات التي تقوم بها 
لهم وملتابعة أمورهم واستحداث 
ملفات الرعاية التي فيها 45 باحثة 

تشرف على 13 ألف قاصر.
أما معايير اختيار املوظف املثالي 
أدائه وانضباطه  فتشمل طريقة 
والس����رعة في اإلجن����از واإلبداع 
وغيرها من املعايير التي حتسن 
من أداء العمل، وتابع أنه يتم للمرة 
األولى شمول املوظفن اإلشرافين 

ورؤساء األقسام بالتكرمي.

السفير عبدالرحمن العتيبي مع الوفد املشارك

سفيرنا في طوكيو: االستفادة من خبرات اليابانيين  
في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

توصيات ونتائج زيارة نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح الى 

اليابان في يونيو املاضي.

الدولي في يونيو املاضي من 
أجل تطوير املوارد البش����رية 
الكويتية. وأش����ار الى أن هذه 
املذكرة جاءت في اطار تفعيل 

برامج أخرى نصت عليها مذكرة 
التفاهم التي مت التوصل اليها بن 
ديوان اخلدمة املدنية الكويتية 
اليابان����ي للتعاون  واملرك����ز 

طوكيو � كونا: أقام سفيرنا 
لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي 
حفل استقبال في مقر السفارة 
لوفد وزارة الكهرباء واملياه الذي 
يزور طوكيو حلضور برنامج 
التدريب اخلاص ب� »نقل وتوزيع 
الطاقة الكهربائية« الذي يستمر 
أسبوعن. وأكد السفير في كلمة 
أمام احلفل الذي اقيم امس االول 
أهمية االستفادة القصوى من 
هذا البرنامج ملا لليابانين من 

خبرة طويلة في هذا املجال. 
وأعرب العتيبي عن تقديره 
الكويتي  الوفد  جلهود أعضاء 
ف����ي اعطاء ص����ورة طيبة عن 
الياباني  الكويتين للش����عب 
أثناء فترة البرنامج وحثهم على 
االستفادة مما تعرفوا عليه في 
اليابان بعد عودتهم الى أرض 

الوطن. 
وأوض����ح الس����فير أن هذا 
البرنامج يأتي ضمن خمس����ة 

معرض لتقنيات مواد البناء الحديثة
يصاحب املؤمتر املعرض التقني الذي يشارك فيه العديد 
من الشركات احمللية واإلقليمية والعاملية بحيث تستعرض 
فيه أحدث التقنيات والتطورات احلديثة في مجال مواد البناء 
والطاق����ة املتجددة )مثل اخلاليا الكهروضوئية( والعوازل 
وعمليات التدقيق للمباني وتصميم وتشغيل الطاقة بكفاءة 
عالية واحلل����ول التقنية ألجهزة ومناولة الهواء والتهوية 

املثالية في املباني.
أما الشركات واملؤسسات العلمية الراعية للمؤمتر فهي: 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وزارة الكهرباء واملاء، مؤسسة 
البترول الكويتية، شركة البابطن للتكيف والتبريد، وزارة 
الطاقة األميركية، الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، 
شركة ايكويت للبتروكيماويات، شركة كوماند كومشيننج 

األميركية وشركة املجموعة املشتركة.

محمد العتيبي

بيت الزكاة: فرع الجهراء صرف 767 ألف دينار 
عل ى 2411 أسرة في سبتمبر الماضي

أعلن بيت الزكاة أن فرع البيت في محافظة 
اجلهراء خالل شهر سبتمبر املاضي قام بصرف 
مساعدات مالية اجمالية مببلغ 767400 دينار 
استفادت منها 2411 أسرة، اجمالي عدد أفرادها 
12009 أفراد. وصرح مدير ادارة اخلدمة االجتماعية 
في بيت الزكاة محم���د العتيبي بأن فرع بيت 
الزكاة في اجلهراء قام خالل ش���هر اغس���طس 
املاضي بصرف مساعدات مقطوعة مببلغ 720990 
دينارا اس���تفادت منها 2391 أسرة ومساعدات 
ش���هرية مببلغ 21360 دينارا، استفادت منها 6 

أسر وقروض حسنة مببلغ 25050 دينارا.
وقال العتيبي ان فرع بيت الزكاة في اجلهراء 
يقوم بتقدمي املس���اعدة لتحقيق النمو والتقدم 
لألسر احملتاجة في محافظة اجلهراء واملناطق 
التابعة لها والتي تشمل: مدينة اجلهراء، الواحة، 
العيون، القصر، النعيم، النسيم، تيماء، مشروع 

اسكان املنطقة اجلنوبية الشرقية، سكان البادية 
والبر، أمغرة، أمغرة الصناعية، الصليبية، القرية 
االوملبية، الصبية، مدين���ة الصبية املفتوحة، 
الدبدبة، اللياح، الشقايا، مركز الشقايا، الساملي، 
مركز حدود الساملي، االبرق، مركز حدود االبرق، 
املناقيش، مركز حدود املناقيش، جزيرتي وربة 
العبدلي،  الروضتن،  الرديفة،  وبوبيان، مركز 
مزارع العبدلي، أم العيش، الصابرية، كاظمة، 
اخلويس���ات، املركز، مركز بحر هوشان، مركز 
أم سديرة، كبد، مزارع الصليبية، مدينة سعد 

العبداهلل.
وأض���اف العتيبي ان فرع اجلهراء يسعى دوما 
لتحقيق رسالة بيت الزكاة لتحقيق التكاف����ل 
االجتماعي بن أف��راد املجتمع واألم���ن االجتماعي 
الع��ون  املتعففة وتقدي��م  واالهتمام باألس���ر 

الالزم لها.


